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 2021-6-21 لعربي والدوليالمشهد االخباري ا

 بالتعاون مع مركز االعالم في أوروبا  كتب اإلعالمي الفلسطيني مالعن يصدر 

 : العربيالشأن 

  إطار   في"  يأتي   دمشق  في  عسكرية  مبيت  حافلة  استهدف   الذي  التفجير  أنّ   السورية  الخارجية  وزارة  أّكدت •

 )الميادين(  .إدلب في وخاصة معنوياتها  رفع عاتها رو  اإلرهابية ات التنظيم محاوالت استمرار

  من   وعدد  مسيرة  طائرات  5  بـ  لقصف   التنف  في  األميركية  القاعدة   تعّرض  عن   للميادين   مصادر  كشفت •

  النيران   واشتعال  دمار  إلى  أدى  ما   العسكرية،  والثكنات  الجنود  مساكن   استهداف  جرى  حيث  الصواريخ،

 )الميادين(  .فيها 

  نهيان،   آل  زايد  بن  محمد   ظبي  أبو  عهد  بولي  هاتفياا   اتصاالا   ،أمس  األسد،  بشار  وريالس  الرئيس  أجرى •

 )سانا(   .والدولية اإلقليمية الساحتين على األوضاع تطورات آخر في بينهما  النقاش جرى حيث

  أول   في  دبي  ىإل   أمس  هكوهين،   فاركاش  أوريت  اإلسرائيلية  والتكنولوجيا   والعلوم  االبتكار  وزيرة  سافرت •

 أولعلى    تفاقوتم اال األميري  سارة  اإلماراتية  المتقدمة  التكنولوجيا   بوزيرة  خاللها   التقت  نوعها   من  ارةيز

 ( أحرونوت يديعوت) .مشترك فضائي عمل

 لشؤون  الخاص  األميركي  المبعوث  مع  الرياض  في  فرحان  بن  فيصل  األمير  السعودي  الخارجية  وزير  بحث •

 الجارية   الدولية  والمفاوضات  اإليراني   النووي  الملف  بشأن البلدين  نيب   الثنائي  اونالتع  مالي  روبرت  إيران

 )الجزيرة(  .الشأن بهذا 

  محكومة   الجديدة  سرائيليةاإل  الحكومة  مع  قتنا الع"  إن  ،أمس  الخصاونة،  بشر  ردنياأل  الوزراء  رئيس  قال •

 سوا( المملكة، دني،لفزيون األر)الت ".الدولتين  حل وإنجاز والشامل العادل مالسال  بتحقيق بالتزامها 

 الضـخم بيـروت مرفـأ  انفجـار فـي التحقيق يقود الذي البيطار طارق القاضي إن  لبناني  قضائي  مسؤول  قال •

 )الغد العربي( .لالستجواب سابقين لوزيرين استدعائه جدد  الماضي العام

  وز يتجا   أال  شرط  مكفول  حق  التظاهر  أن  على  أمس   الكاظمي  مصطفى  العراقي،  الوزراء  رئيس  شدد •

 اإلجراءات  ضمن  يكون  أن  يجب  االنتخابات  نتائج  على  االعتراض  أن  مؤكدا   الدولة،  لهيبة  ويسيء  القانون

 )العربية( .بها  المعمول القانونية

 أنها   إلى  مشيرةا   ،1400  من  نحو  عددها   البالغ  الطعون  تسّلم  ،أمس  العراقية،  االنتخابات  مفوضية  أعلنت •

 )الميادين(  ."القانون وفق النتائج على المعترضين نم مقدمةال  الطعون في بالنظر ستقوم"

  كتلة "   ضمن  األخيرة  االنتخابات  في  شاركت  التي  العراق،  في  الحق   أهل  عصائب  حركة  أعلنت •

  ."األخيرة  البرلمانية  االنتخابات  تزوير  في  األساسي  الالعب  هي  اإلمارات"  أنّ   ،أمس  ،"الصادقون
 )الميادين( 

  سيتخذ   سعيد  قيس  الرئيس   بأن  أمس  المتحدة  الواليات   الجرندي  عثمان  ونسيالت  الخارجية  وزير  أبلغ •

 )رويترز(  .تونس شركاء طمأنة شأنها  من جديدة خطوات
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 التي  ليبيا   استقرار  مبادرة  لدعم  دوليا   مؤتمرا   تحتضن  التي  طرابلس،  الليبية  العاصمة  إلى  األنظار  تتجه •

  األمنية   األزمة  إلنهاء  وتوحيدها   الدولي  لمجتمع ا   جهود  حشد  أجل  من  الوطنية،   الوحدة   حكومة  أطلقتها 

 )العربية( .موعدها  في االنتخابات إجراء ودعم

  تعزيز  إلى  يهدف  الخميس  طرابلس  في  اجتماع  في  لودريان  إيف  جان  الفرنسي  الخارجية  وزير  يشارك •

 الغد العربي( ) .ديسمبر/األول كانون في حاسمة رئاسية انتخابات إجراء مع ليبيا، في االنتقالية المرحلة

 

 الشأن الدولي:

  نشره   ما   بحسب  ذلك جاء،  الهند  لزيارة  رسمية  دعوة  ،أمس  بينيت،  نفتالي  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  تلقى •

 الشخصية   صفحته  على   العربي،  لإلعالم  اإلسرائيلي،  الوزراء  رئيس  باسم  المتحدث  جندلمان،  أوفير

 )معـا( .بتويتر

 القنوات “  عبر   قلقه  أبدى  األبيض  البيت  إن  أمس  للصحفيين  ساكي   ين ج  ض األبي  البيت  باسم  المتحدثة   قالت •

 )رويترز(  .الصوت سرعة سرعتها  تفوق التي الصينية الصواريخ تكنولوجيا  بشأن الدبلوماسية”

 فالديمير   الروسي   الرئيس  بين  اللقاء  إنّ   بيسكوف،  دميتري  الروسية،   الرئاسة  باسم   الرسمي  المتحدث  قال •

 فلسطين اليوم(  )ق. ."بآخر أو بشكل العام هذا  في محتمل"  بايدن، جو  كيميراأل ونظيره بوتين،

  أجل   من  طالبان  حركة  مع  العمل   إلى  ،أمس  أفغانستان،  حول  موسكو  محادثات  في  المشاركون  دعا  •

  إلى   األفغانية  الحركة  دعت  وإيران  والصين  روسيا   أن  موسكو  صيغة  بيان  وذكر ،  اإلقليمي  االستقرار"

 )العربية( .وخارجها  البالد داخلب ةمعتدل  سياسات انتهاج

  كبير،   البرلمان  ألعضاء  اإلرهابي  التهديد  مستوى  إن  أمس  باتيل  بريتي  البريطانية  الداخلية  وزيرة  قالت •

 )رويترز(  .االنتخابية بدائرته  عام اجتماع في للطعن تعرضه  بعد أميس ديفيد النائب مقتل من أيام بعد وذلك

 

 2021-10-20 ءربعاال المسائي ا

 

 : العربيالشأن 

  لوقف   اإلسرائيلي  االحتالل  على  والضغط  مسؤولياته  بتحمل  الدولي  األمن  مجلس  مطالبتها   سورية  جددت •

 إلى   عائد  الجوالن  أن   مؤكدة  المحتل  السوري  الجوالن   أبناء  بحق  القانونية  غير  وممارساته  انتهاكاته

 )معـا(  محالة. ال الوطن

؛  دمشق  العاصمة  في  عسكرية  حافلة  استهدف   الذي   الهجوم  تدين   إنها   اللبنانية،   هللا  حزب  جماعة  قالت •

  االستقرار   زعزعة  في  تنجح  لن  اإلرهابية  المحاوالت  كل: “المنار  قناة  نشرته  بيان  في   الجماعة،  وأضافت

 )رويترز(  .”السوري واألمن

من الشهر الجاري   28ة الـحدد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار جلس •

دياب،  الستجواب رئيس السابق حسان  اللبناني  الـ  الوزراء  يوم  البيطار جلستين  الشهر   29كما حدد  من 

 )الجزيرة(   .الجاري الستجواب وزيري الداخلية واألشغال السابقين نهاد المشنوق وغازي زعيتر

  األمريكي   المبعوث  مع   اإليراني  يالنوو  الملف  فرحان   بن  فيصل  األمير  السعودي  الخارجية  وزير  بحث •

 واس(  )رويترز، .مالي روبرت إيران بشؤون الخاص
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 الساعات   خالل  جوية  غارات  في  حوثيا   متمردا   82  مقتل  األربعاء،  اليمن،  في  الشرعية  دعم  تحالف  أعلن •

 (AFP) .االستراتيجية مأرب مدينة قرب منطقتين  على والعشرين األربع

  الشقيقة   الدول  مع  والتعاون   التشاور  على  بالده  انفتاح  األربعاء،   سعيد،  قيس   التونسي،  الرئيس  أكد •

 واحترام   الديمقراطية  بمبادئ  تمسكه  على  مشدد  الوطنية،   للسيادة  المتبادل  االحترام  إطار  في  والصديقة،

 )الغد العربي(  .اإلنسان حقوق وضمان الحريات

أعلنها ل باستمرار اإلجراءات االستثنائية التي أعلن قيادي باالتحاد العام التونسي للشغل، أن االتحاد لن يقب  •

البرلمانية   الديمقراطية  الحترام  األوروبي  االتحاد  دعا  حين  في  زمني،  سقف  دون  سعيد،  قيس  الرئيس 

 )الجزيرة(  .والعودة إلى الدستور

  مقر   ولديها   سلمية  حركة   أنها   مضيفة  العتداء،  تعرض  مقرها   إن  السودان،  تحرير  جيش  حركة  قالت •

  القوى  دور  حماية  في  الطبيعي  بدورها   بالقيام  الشرطة   قوات  وطالبت  السياسي،  عملها   فيه  تُمارس

 ()الغد العربي .السياسية

 

 الشأن الدولي:

  2021  لعام  التفكير  وحرية   اإلنسان  حقوق  عن  للدفاع  سخاروف  جائزة  األربعاء  االوروبي  البرلمان  منح •

 ( AFP) .ساسولي ديفيد يطالياإل رئيسه اعلن كما  نافالني  أليكسي الروسي للمعارض

  تهديد   إثر  اليوم  أُغلقت  إنها   ماريالند  بوالية  بيثيسدا   في  األمريكية  للبحرية  التابعة  العسكرية  القاعدة  قالت •

 رويترز( ) .رصاص بإطالق يتعلق مستمرا  زال ما  وتحقيق قنبلة بوجود

  في   هيمنة األكثر  الجيش  ديها ل   بالدهم  أن  يعتقدون األمريكيين  معظم  إن  جورنال،  ستريت صحيفة وول  قالت •

  سرعته   تفوق  جديدا   صاروخا   الصين  اختبار  أن  مؤكدة  اآلن،  كذلك  ليس  األمر  هذا   أن  يبدو  لكن  العالم،

 )الغد العربي(  .أمريكا  في القرار صانعي  ينبه أن يجب الصوت سرعة

  رجب   الجمهورية،  س لرئي   الممنوحة  الصالحية  لتمديد   للبرلمان،  مذكرة  األربعاء،  التركية،  الرئاسة  قدمت •

  إعالم   وسائل   بحسب  آخرين،  عامين   والعراق  سوريا   في  عسكرية  عمليات  تنفيذ   بشأن  أردوغان،  طيب
 األناضول( )تركية. 

 

 امكانكم زيارة موقعنا على العنوان التالي ب  لالطالع على المزيد من االخبار
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